
Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka päťročného štúdia bilingválneho vzdelávania na 

školský rok 2021/2022 

 

V zmysle zákona Národnej rady SR č. 245/2008 (školský zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou                      

25.01. 2021 sú podmienky prijatia na školský rok 2021/2022 stanovené nasledovne: 

1. Do prvého ročníka odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium s druhým 

vyučovacím jazykom anglickým sa v školskom roku 2021/2022 prijíma 26 žiakov.  

2. Prijatie uchádzačov do tohto študijného odboru si vyžaduje overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo talentu, to znamená, že uchádzač musí úspešne vykonať 

talentovú skúšku, ktorá sa uskutoční:  

a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov 

aj 6. a 7. mája 2021, 

b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet 

uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021. 

3. Prijatie uchádzačov bez písomnej talentovej skúšky nie je možné.  

4. Talentová skúška pozostáva z troch písomných testov z predmetov slovenský jazyk a 

literatúra, matematika a anglický jazyk. Časový limit na vypracovanie jedného testu 

je 30 minút, teda čistý čas trvania talentovej skúšky je  90 minút. Medzi jednotlivými 

testami bude 15 minútová prestávka.  

5. Ak pôjde o hendikepovaného žiaka so ZPS a jeho zákonný zástupca požiada o špeciálne 

úpravy a pracovné pomôcky, bude to uchádzačovi umožnené.  

6. Požiadavky na vedomosti z daných predmetov obsahujú učivo, ktoré je v súlade so 

štandardmi pre ZŠ, vrátane prvého polroka 8. ročníka ZŠ aj s úlohami monitorujúcimi 

všeobecné jazykové schopnosti, ktoré sú predpokladom štúdia anglického jazyka, ako 

aj vybraných predmetov v anglickom jazyku.  

7. Žiak môže za každú časť talentovej skúšky získať 30 bodov. Maximálny možný 

počet dosiahnutých bodov je 90.  

8. Žiak vyhovie podmienkam prijatia, ak získa z každého predmetu talentovej skúšky 

najmenej 7 bodov z 30. Z úspešných uchádzačov sa zostaví poradie podľa bodov 

získaných na základe stanovených kritérií.  

9. Prijatých bude 26 prihlásených uchádzačov podľa poradia na základe kritérií, ktorí 

úspešne vykonali všetky tri časti talentovej skúšky, t. j. z každého predmetu získali 

najmenej 7 bodov z 30 bodov, a ktorí vykonajú zápis v určenom termíne. Na uvoľnené 

miesta po nezapísaných prijatých uchádzačoch o štúdium sa posunú žiaci podľa poradia 



úspešnosti na základe prijímacích kritérií (rozhodnutie o prijatí na štúdium sa v prípade 

nezapísania stáva neplatným).  

10. V prípade rovnosti bodov:  

a) uprednostní sa uchádzač so ZPS (§ 67 ods.3 školský zákon),  

b) rozhodovať bude lepší výsledok skúšky z anglického jazyka,  

c) rozhodovať bude lepší výsledok skúšky zo slovenského jazyka a literatúry,  

d) rozhodovať bude lepší výsledok skúšky z matematiky,  

e) rozhodovať bude lepší prospech v koncoročnej klasifikácii v školskom roku 

2018/2019  z anglického jazyka,   

f) rozhodovať bude lepší prospech v koncoročnej klasifikácii v školskom roku 

2018/2019  zo slovenského jazyka  a literatúry, 

g) rozhodovať bude lepší prospech v koncoročnej klasifikácii v školskom roku 

2018/2019  z matematiky, 

h) rozhodovať bude lepší prospech v koncoročnej klasifikácii v školskom roku 

2018/2019  z dejepisu, 

i) rozhodovať bude lepší prospech v koncoročnej klasifikácii v školskom roku 

2018/2019  z geografie. 

 

11. Žiak nevyhovie podmienkam prijatia, ak získa aspoň z jedného predmetu 

talentovej skúšky menej ako 7 bodov. V takomto prípade, nakoľko nebola splnená 

nutná podmienka prijatia, nie je možné žiaka zapísať na štúdium ani      v prípade 

posunutia poradia úspešných uchádzačov.  

12. Ak sa uchádzač z vážnych dôvodov, najmä zdravotných, nemôže zúčastniť talentovej 

skúšky, je jeho zákonný zástupca povinný ho vopred ospravedlniť riaditeľovi školy 

najneskôr do 8.00 hod. v deň skúšky a súčasne predložiť lekárske potvrdenie, ktoré 

nesmie byť staršie ako 3 dni. O počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov sa 

zníži počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní talentových skúšok v náhradnom termíne 

sa ich výsledky zaradia do poradovníka a konečné poradie sa upraví do počtu                     

26 prijatých žiakov.  

13. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho 

konania do 14. mája 2021 a najneskôr do 17. mája 2021 odošle rozhodnutia o 

výsledkoch prijímacieho konania zákonným zástupcom žiakov. Pri zverejňovaní 

výsledkov budú v zmysle zákona osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené 

kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený. Predbežné poradie (trvalé bude až po 

zápise) uchádzačov bude zverejnené vo vývesnej skrinke pri hlavnom vchode 

gymnázia a na internetovej stránke školy gypy.edupage.org  najneskôr  14. mája 2021.  

14. Zákonný zástupca maloletého uchádzača do siedmich  kalendárnych dní od vydania 

rozhodnutia o prijatí na štúdium doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač 

prijatý na vzdelávanie záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium,  alebo 

potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

15. Zapísaný uchádzač sa stáva žiakom prvého ročníka päťročného štúdia na 

Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2021/2022, ak úspešne ukončil 

8. ročník ZŠ (u uchádzačov z radov ôsmakov) alebo v prípade deviatakov 9. ročník 



ZŠ, čo preukáže na začiatku školského roka triednemu učiteľovi originálom 

príslušného koncoročného vysvedčenia. 

 

16. Prijatý uchádzač volí povinne voliteľné predmety – náboženskú výchovu alebo etickú 

výchovu. Zadeliť zapísaných žiakov do skupín na druhý cudzí jazyk je plne 

v kompetencii školy v závislosti od jej personálnych a organizačných možností.  

 

 

 

V Piešťanoch 25.01. 2021      Mgr. Radim Urban  

           riaditeľ školy  

 

 


